
ผลดีผลเสียของการจํานําข้าวทุกเม็ด 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

กนัยายน 2555 

หลงัจากท่ีรัฐบาลไดด้าํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกตามนโยบายที่หาเสียงไวม้าเป็น

เวลาหน่ึงปี ปรากฏชดัว่าโครงการน้ีก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการคา้ขา้วไทยและภาวะ

หน้ีสินจนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง แมร้ัฐบาลจะยอมรับว่าการจาํนาํขา้ว มีปัญหา

ในทางปฏิบติั โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางขั้นตอน  แต่พณฯนายกรัฐมนตรียงัยืนยนัว่าการ

จาํนาํขา้วเป็นนโยบายท่ีดี 

สถาบนัฯ ขอนาํเสนอหลกัฐานเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัผลดี-ผลเสียของโครงการจาํนาํขา้ว 

เพื่อให้รัฐบาลท่านสมาชิกรัฐสภาในฐานะผูต้รวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ส่ือมวลชนและ

ประชาชนสามารถตดัสินใจไดว้่าโครงการจาํนาํขา้วเป็นโครงการที่ดี หรือเป็นโครงการที่จะ

สร้างความหายนะต่อเศรษฐกิจขา้วไทย 

โครงการน้ีสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้ชาวนาไดจ้ริง 2 ทาง ทางแรก คือ ชาวนาท่ีเขา้โครงการ

จาํนาํขา้วไดรั้บประโยชน์จากส่วนต่างระหว่างราคาจาํนาํกบัราคาตลาดเป็นเงิน 72,712 ลา้นบาท 

โดยมีชาวนาที่ขายขา้วนาปีจาํนวน 841,391 รายไดร้ับเงินรายไดเ้พิ่มข้ึน 25,653 ลา้นบาท และ

ชาวนาท่ีเขา้โครงการจาํนาํขา้วนาปรังจาํนวน 614,399 ราย0

1ไดรั้บเงิน รายไดเ้พิ่มข้ึน 47,059 ลา้น

บาท  

ประโยชน์ทางท่ีสอง คือ ชาวนาท่ีอยู่นอกโครงการแต่มีผลผลิตขา้วส่วนเกินขายในตลาด

สามารถขายขา้วไดใ้นราคาสูงข้ึน1

2  เพราะนโยบายซ้ือขา้วเปลือกทุกเม็ดมาเก็บไดใ้นโกดงักลาง

ของรัฐ ย่อมทาํให้ราคาขา้วในตลาดสูงข้ึน สถาบนัฯ คาดว่าจะมีชาวนาที่มีผลผลิตเหลือขาย

จาํนวน 7 ลา้นตนัขา้วเปลือกในปี 2554/55 ส่วนในกรณีนาปรังขา้วทั้งหมดไหลสู่โครงการรับ

จาํนาํของรัฐบาล จึงไม่มีชาวนาท่ีขายขา้วให้พ่อคา้ในตลาดขา้วนอกโครงการรับจาํนาํ 

ขอ้สังเกต คือ ครัวเรือนชาวนาทัว่ประเทศมีประมาณ 3.8-4 ลา้นครัวเรือน แต่ชาวนาท่ี

เขา้โครงการจาํนาํมีไม่ถึง 9 แสนครัวเรือน 

                                                        
1 ขอ้มูลเดือนกนัยายน 2555 ท่ีมีการนบัซํ้า ปรากฏว่ามีเกษตรกรเขา้โครงการจาํนาํนาปรัง 1.02 ล้านคน 
2 เราไม่ทราบว่าหากไม่มีโครงการรับจาํนาํ ราคาตลาดจะลดลงเหลือเท่าไร แต่ถา้ใช้ราคาเฉล่ียในฤดูเก็บเก่ียวปี 2553/54 ท่ีไม่มีการจาํนาํ 

ราคาขา้วเปลือกในตลาดเท่ากบั 10,049 บาทต่อตนั เทียบกบัราคาตลาดในปี 2554/55 ท่ีเฉล่ีย 11,671 บาทต่อตนั ชาวนานอกโครงการจะ

ไดป้ระโยชน์ตนัละ 1,622 บาท  
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คาํถามสาํคญัท่ีตามมา คือชาวนาที่ยากจนไดรั้บประโยชน์จากโครงการจาํนาํเท่าใด เงิน

จาํนวน 3 แสนลา้นบาท ที่นาํมาใช้ในโครงการจาํนาํขา้วตกไปอยู่ในมือใครบา้ง โครงการจาํนาํ

ขา้วมีการร่ัวไหลอย่างไรบา้ง และประเทศสูญเสียอะไรจากโครงการจาํนาํ 

ประการแรก ในบรรดาชาวนาที่ไดร้ับประโยชน์โดยตรงจากโครงการจาํนําขา้ว มี

หลกัฐานชดัเจนว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กบัชาวนาที่มีฐานะร่ํารวย และฐานะปานกลาง 

ชาวนารายเล็กท่ียากจนซ่ึงเป็นชาวนาส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการน้อยมาก (ดูตารางท่ี 

1) โปรดสังเกตว่าในกรณีนาปรัง ผลประโยชน์ของเงินจาํนาํส่วนใหญ่จะตกแก่ชาวนาที่มีฐานะดี 

ซ่ึงมีขา้วขายให้รัฐบาลเป็นมูลค่าหลายแสนบาทต่อคน เช่น ชาวนาท่ีมีขา้วขายให้รัฐตั้งแต่รายละ 

6 แสนบาทมีจาํนวน 33,309 ราย (หรือร้อยละ 5.4 ของชาวนาที่เขา้โครงการจาํนาํนาปรัง) แต่

กลบัมียอดขายขา้วให้รัฐบาลสูงถึง 27,034 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.1 ของมูลค่าการจาํนาํนาปรัง

ทั้งหมด 

ชาวนายากจนท่ีปลูกขา้วนาปี เพื่อเก็บขา้วไวบ้ริโภคในครัวเรือน หรือไม่มีผลผลิตเหลือ

ขาย จะไม่ไดป้ระโยชน์แมแ้ต่บาทเดียวจากโครงการรับจาํนาํ ชาวนาท่ีตอ้งซ้ือขา้วกินมี 7.4 แสน

ครัวเรือน และชาวนาท่ีปลูกขา้วไวกิ้นในบา้นมีจาํนวน 1.3 ลา้นครัวเรือน ฉะนั้นชาวนาที่ยากจน

จึงมิไดป้ระโยชน์ใดๆจากการจาํนาํ ยกเวน้ว่าตอ้งซ้ือขา้วบริโภคในราคาแพงข้ึน 

ประเด็นสําคญัที่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจผิดคือ ชาวนาส่วนใหญ่เป็นคนจน แต่

ขอ้เท็จจริงปรากฏว่าขอ้มูลของสํานกังานสถิติแห่งชาติแสดงว่า ในบรรดาครัวเรือนคนไทย

ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายไดค้รัวเรือนสูงสุด 40% ของครัวเรือนไทยทั้งหมด ปรากฎว่าเป็น

ครัวเรือนชาวนาจาํนวน 1.185 ลา้นครัวเรือน ครัวเรือนเหล่าน้ีไดป้ระโยชน์จากการจาํนาํมาก

ที่สุด เพราะมีผลผลิตขา้วเหลือขายให้รัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ 52 ของผลผลิตที่ชาวนาทัว่

ประเทศนาํออกขายในตลาด ดงันั้นโครงการรับจาํนาํจึงเป็นการนาํเงินภาษีที่เก็บจากประชาชน

ทุกคน (รวมทั้งคนจน) ไปแจกจ่ายให้เกษตรกรท่ีมีฐานะร่ํารวยและฐานะปานกลาง นโยบายแบบ

น้ีเป็นการเพิ่มความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได ้ซ่ึงสวนทางกบัวตัถุประสงค์ของรัฐบาล 

ประการที่สอง โครงการจาํนาํขา้วตอ้งใช้เงินภาษีประชาชนในการแทรกแซงตลาดขา้ว

เป็นจาํนวนมาก นอกจากเงินกูที้่ใช้ซ้ือขา้วแพงกว่าราคาตลาดจาํนวนกว่า 3 แสนลา้นบาทในปี 

2554/55 แลว้ รัฐบาลยงัตอ้งใช้เงินเป็นจาํนวน 20,644 ลา้นบาท ในการจา้งโรงสีเพื่อสีแปรสภาพ

ขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร จ่ายค่าเช่าโกดงัและค่ารักษาสภาพขา้ว จา้ง surveyors เพื่อตรวจสอบ

ปริมาณและคุณภาพขา้ว ค่าดอกเบ้ียเงินกูปี้ละ 5,516 ลา้นบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับ

เจา้หน้าท่ีของรัฐในการดาํเนินงานตามนโยบายรวมทั้งส้ินเป็นมูลค่าอีก 5,946 ลา้นบาท และการ

ท่ีขา้วเส่ือมคุณภาพอีกปีละ 5,532 ลา้นบาท (ตารางท่ี 2) เงินจาํนวนน้ียงัไม่นบัรวมผลขาดทุนจาก

การขายขา้ว  
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หากใช้ขอ้สมมุติว่ารัฐบาลสามารถขายขา้วในราคา เท่ากบัราคาประมูลขา้วคร้ังล่าสุด ใน

วนัท่ี 5 กนัยายน 2555 คือ ขายขา้วขาวราคาตนัละ 14,300 บาท และขา้วหอมมะลิตนัละ 29,800 

บาท รัฐบาลก็จะขาดทุนถึง 112,521 แสนลา้นบาท แต่ถา้ราคาขา้วลดลง รัฐบาลก็จะขาดทุน

เพิ่มข้ึน เช่น ถา้ราคาขา้วลดลง 10% รัฐบาลอาจขาดทุนถึง 135,780 ลา้นบาท (ดูตารางที่ 2) หรือ

ร้อยละ31.7-38.2 ของงบลงทุนของประเทศในปี 2554/55  โครงการจาํนาํขา้วจึงก่อให้เกิดความ

เสียหายกบัประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล  

ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีมาจากเงินภาษีที่เก็บจากประชาชน ทาํไมเราจึงไม่เอาเงินส่วนต่างราคา

ขา้ว 72,246 ลา้นบาท จ่ายให้ชาวนาทัว่ประเทศจาํนวน 4 ลา้นครัวเรือน โดยให้ธกส.โอนเงินเขา้

บญัชีเกษตรกรเท่าๆกนัทุกคน ทาํไมตอ้งควกัเงินภาษีจากทุกคนอีก 40,275-63,535 ลา้นบาท ไป

แจกจ่ายให้บรรดาโรงสี เจา้ของโกดงัและเซอร์เวยเ์ยอร์ท่ีเป็นคนมีฐานะดี 

ประการที่สาม โครงการจาํนําขา้วก่อให้เกิดการรั่วไหลและความสูญเปล่าจาํนวน

มหาศาล เงินร่ัวไหลกอ้นแรก คือ เงินท่ีซ้ือขา้วจากชาวนาบางส่วนร่ัวไหลไปยงัโรงสีและชาวนา

ในประเทศเพื่อนบา้นเพราะมีโรงสีบางแห่งลกัลอบนาํขา้วจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาสวมสิทธ์ิ

การจาํนาํ ไม่มีใครทราบว่ามีขา้วจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาสวมสิทธ์ิเป็นจาํนวนเท่าไร แต่จาก

นกัวิชาการในเขมรคาดว่าอาจจะมีขา้วจาํนวนหลายแสนตนัเขา้มาในประเทศไทย ถา้มีขา้ว

ลกัลอบสวมสิทธ์ิ 5 แสนตนั ก็แปลว่ามีเงินภาษีคนไทยจาํนวน 2,000 ลา้นบาท รั่วไหลไปยงั

ชาวนาในประเทศเพื่อนบา้นและโรงสีท่ีทุจริต 

การรั่วไหลที่สําคญัเกิดจากการทุจริตของผูเ้กี่ยวขอ้งกบัโครงการจาํนําขา้วในทุกๆ

ขั้นตอนของการจาํนาํ เร่ิมจากการท่ีเกษตรกรบางรายร่วมกบัเจา้หน้าท่ีจดทะเบียนพื้นท่ีเพาะปลูก

สูงกว่าความจริง โรงสีบางแห่งลกัลอบนาํขา้วจากประเทศเพื่อนบา้นมาสวมสิทธ์ิ โดยใช้ช่ือของ

เกษตรกรบางคน การท่ีโรงสีตดัค่าความช้ืนและส่ิงเจือปนในขา้วของชาวนาเกินความจริง โรงสี

บางแห่งร่วมมือกบัเจา้ของโกดงั เซอร์เวเยอร์และเจา้หน้าที่รัฐในการจดัส่งขา้วจาํนวนตํ่ากว่า

จาํนวนที่ตอ้งส่งจริง และ/หรือส่งขา้วคุณภาพตํ่าเขา้โกดงัรัฐบาล หรือแมแ้ต่การที่มีข่าวว่ามี

นายหน้านกัการเมืองวิ่งเตน้นาํขา้วของรัฐบาลไปส่งขายให้แก่ผูส่้งออกบางคนและโรงสีบางแห่ง

รวมทั้งการท่ีโรงสีบางแห่งตอ้งจ่ายเงินค่าวิ่งเตน้เพื่อขออนุญาตขา้มเขตไปซ้ือขา้วในจงัหวดัอ่ืนๆ 

โครงการรับจาํนาํจึงก่อให้เกิดการทุจริตที่เป็นระบบอย่างกวา้งขวาง ไม่ใช่เพียงแต่การทุจริต

เล็กๆน้อยๆเพียงบางจุด ระบบป้องกนัทุจริตมีแต่บนกระดาษ และไม่สามารถตรวจจบัผูทุ้จริต

รายใหญ่ๆไดเ้พราะผูเ้กี่ยวขอ้งต่างไดป้ระโยชน์ร่วมกนัจากการทุจริต การทุจริตในโครงการ

จาํนาํจึงเป็นอาชญากรรมไร้เจา้ทุกข์ โครงการรับจาํนาํขา้วเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนทุจริต เมื่อ

ชาวนาและโรงสีท่ีสุจริต เห็นว่าคนอ่ืนท่ีทุจริตไม่เคยถูกลงโทษ แต่กลบัร่ํารวยมากข้ึน คนเหล่าน้ี

ก็อาจเปล่ียนใจหันมาร่วมกระบวนการทุจริต 
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ประการที่ส่ี โครงการจาํนาํก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมที่เป็นการสูญเปล่า การ

ร่ัวไหลขา้งตน้เป็นการถ่ายโอนเงินภาษีจากกระเป๋าของประชาชนผูเ้สียภาษีไปสู่ชาวนา โรงสี

และนกัธุรกิจที่เขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งการถ่ายโอนเงินจากชาวนาและโรงสีในโครงการท่ี

สุจริตไปสู่มือผูทุ้จริต แต่ยงัมีความเสียหายอีก 5 ประเภทท่ีเป็นการสูญเปล่าของสังคม  

เงินสูญเปล่ากอ้นแรก คือ การที่รัฐบาลเก็บขา้วไวใ้นโกดงักลางเป็นเวลาเกือบหน่ึงปีทาํ

ให้ขา้วเส่ือมคุณภาพ งานวิจยัพบว่าการเก็บขา้วไวใ้นโกดงัแบบปกติ (คือไม่มีห้องเยน็หรือระบบ 

airtight) จะทาํให้ขา้วเหลืองและมีมอด เช่น ใน 3 เดือนแรกดชันีความขาวจะลดลงจากร้อยละ 

51.5 เหลือ 49.5 แมลงจะเพิ่มข้ึน 23.2 ตวั ต่อก.ก. ถา้เก็บไว ้6 เดือน ความขาวลดลงเหลือ 49 

และแมลงเพิ่มข้ึนอีก 90 ตวัต่อกิโลกรัม หากสมมุติว่าปัญหาดงักล่าวทาํให้มูลค่าขา้วลดงลงปีละ 

5% ก็แปลว่ามูลค่าขา้วในโกดงัจะหายไปปีละกว่า 5,266 ลา้นบาท  

นอกจากการสูญเสียตลาดส่งออกขา้วของไทยเพราะรัฐไม่มีความสามารถในการขายขา้ว

เหมือนพ่อคา้ส่งออกแลว้ (ดูตารางที่ 3)2

3 ยงัมีการสูญเสียรายไดจ้ากการส่งออกขา้วคุณภาพสอง

ชนิดที่ไทยเคยขายไดใ้นราคาสูง ตลาดแรก คือ การส่งออกขา้วหอมมะลิที่ภาคเอกชนและ

กระทรวงพาณิชยต์่างเพียงพยายามสร้างตลาดส่งออกมาเป็นเวลากว่า 20 ปี การเก็บขา้วหอมไว้

ในโกดงัเป็นเวลาหลายเดือนทาํให้ขา้วหอมหมดความหอม และกลายเป็นขา้วแข็ง ขา้วหอมท่ีเคย

ส่งออกไดใ้นราคาสูงกว่าตนัละ 1,000 เหรียญ จะหมดราคา กลายเป็นขา้วหอมคุณภาพตํ่า ราคา

อาจลดเหลือ 700-900 เหรียญ ขณะน้ีมีขา้วหอมในคลงักลางรัฐบาลจาํนวน 3 ลา้นตนัขา้วสารท่ี

เก็บไวน้านกว่า 9 เดือนแลว้ หากราคาตกลงเหลือตนัละ 800 เหรียญ ก็เท่ากบัว่าโครงการจาํนาํ

ขา้วทาํให้ประเทศทาํเงินรายไดจ้ากการส่งออกหายไป $200x31บาท/$x 3 ลา้นตนัหรือ 18,600 

ลา้นบาท 

การสูญเสียตลาดขา้วราคาสูงอีกประเภทหน่ึง คือ การสูญเสียตลาดส่งออกขา้วน่ึงที่ไทย

ครองตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง ผูป้ระกอบการไทยใช้เวลากว่าส่ีสิบปีในการพฒันาตลาดขา้วน่ึง 

สามารถนาํขา้วเปลือกธรรมดามาน่ึง เพื่อส่งออกไปยงัตลาดตะวนัออกกลางและอาฟริกาบาง

ประเทศ ระหว่างปี 2552-54 ขา้วน่ึงดงักล่าวขายไดใ้นราคาสูงตนัละ $567 สูงกว่าขา้วขาว 5% 

                                                        
3 การท่ีรัฐไม่ยอมส่งออกขา้วในราคาตลาด เพราะยงัคงหลอกตวัเองว่าจะขายขา้วได้ในราคาแพงในภายหลงั รัฐบาลจึงปล่อยให้ประเทศอ่ืน

ขายขา้วก่อน ผลก็คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-สิงหาคม 2555 ปริมาณการส่งออกขา้วของไทยลดลงเหลือ 6.14 ลา้นตนั เทียบกบัการ

ส่งออก 11.24  ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (ต.ค.2553-ส.ค. 2554) ทาํให้รายไดจ้ากการส่งออกของประเทศลดจาก 1.98 แสน

ลา้นบาทในเดือนตค.2553 ส.ค. 2554 เหลือเพียง 1.3 แสนลา้นบาท ในเดือน ตค.2554-ส.ค.2555 การส่งออกขา้วท่ีลดลงน้ีเป็นตวัฉุดอตัรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นผลท่ีตรงขา้มกบัวตัถุประสงคข์องรัฐบาลท่ีตอ้งการยกระดับรายได้ชาวนาเพื่อเป็นการกระตุน้

เศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนั้นการท่ีรัฐบาลซ้ือขา้วมาเก็บไวใ้นโกดงักลาง  แลว้ปล่อยให้ประเทศคู่แข่งขายขา้วในราคาสูงข้ึน ก็

เท่ากบัการเอาเงินภาษีของคนไทยไปอุดหนุนชาวนาและผูส่้งออกของเวียดนาม อินเดีย และเขมร 
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ตนัละ $35 การส่งออกขา้วน่ึงสร้างรายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํให้แก่ประเทศ โดยในปี 2553 ไทย

ส่งออกขา้วน่ึง 3.2 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า 53,866 ลา้นบาท แต่การจาํนาํขา้วที่กาํหนดให้โรงสีใน

โครงการตอ้งแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสารภายใน 7 วนั ทาํให้โรงสีและผูส้่งออกไม่

สามารถหาซ้ือขา้วเปลือกมาทาํขา้วน่ึงส่งออกได ้

ความสูญเสียอีกรายการหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมของชาวนา โรงสี และโกดงัที่ตอ้งการหา

กาํไรส่วนเกินจากโครงการ ชาวนาจะขยายพื้นที่และรอบการเพาะปลูกขา้วเพื่อให้ไดผ้ลผลิต

จาํนวนมากที่สุดมาขายให้รัฐบาล ทาํให้ตน้ทุนการปลูกขา้วถีบตวัข้ึนจนเท่ากบัราคาจาํนวน 

15,000 บาท นอกจากการส้ินเปลืองนํ้าและปัจจยัการผลิตต่างๆแลว้ ชาวนาจะลดพื้นที่เพาะปลูก

สินคา้เกษตรอ่ืนๆ ทาํให้ผลผลิตอาหารของประเทศลดลง  

โรงสีเองก็ไดกู้เ้งินมาขยายกาํลงัการผลิตของโรงสี ทาํให้ปัจจุบนัเรามีกาํลงัการผลิตใน

การสีขา้วถึง 90 ลา้นตนัต่อปี ขณะที่มีผลผลิตขา้วให้สีเพียงปีละ 35 ลา้นตนั กาํลงัการผลิต

ส่วนเกินของโรงสีนบัว่าเป็นการถลุงทรัพยากรที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ พฤติกรรมน้ีกาํลงั

เกิดข้ึนกบัการที่นกัธุรกิจและโรงสีในต่างจงัหวดัต่างพากนัลงทุนสร้างโกดงัให้รัฐบาลเช่าเก็บ

พืชผลท่ีรัฐรับจาํนาํเพราะการลงทุนสามารถคืนทุนในเวลาปีเดียว แมเ้อกชนจะไดผ้ลประโยชน์ 

คุม้ค่า แต่สังคมกลบัสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า เพราะโกดงัมิไดท้าํให้ผลผลิตขา้วมากข้ึน หากไม่มี

โครงการจาํนําขา้ว นกัธุรกิจเหล่านั้นก็จะนําทรัพยากรของตนไปลงทุนในกิจกรรมอื่นที่มี

ประโยชน์ต่อสังคม 

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในเร็วๆน้ี คือ เม่ือระบบการคา้ขา้วแบบแข่งขนัของภาคเอกชน

ถูกทาํลาย และทดแทนดว้ยระบบการคา้ขา้วของรัฐ ที่ตอ้งอาศยัเส้นสายทางการเมือง ประเทศ

ไทยจะเปล่ียนจากผูผ้ลิตและคา้ขา้วคุณภาพท่ีสูงท่ีสุดในโลกมาเป็นขา้วคุณภาพตํ่า เพราะรัฐบาล

ไม่ไดซ้ื้อขา้วตามคุณภาพเหมือนกบัพ่อคา้เอกชน 

ตลอดหน่ึงปีที่ผ่านมา เมื่อการส่งออกขา้วไทยลดจาํนวนลงอย่างน่าใจหาย ส่ิงที่เกิดข้ึน 

คือ พ่อคา้ขา้วส่งออก หยง (หรือนายหน้าผูจ้ดัหาขา้วให้ผูส่้ออก) พนกังานและลูกจา้งในธุรกิจ

การส่งออก และธุรกิจโลจีสติกส์จาํนวนหลายหมื่นคนตอ้งตกงาน เพราะไม่มีขา้วให้ซ้ือขาย

ทางเลือกของนกัธุรกิจขา้วพ่อคา้ส่งออกขา้วและแรงงานเหล่าน้ีมี 3 ทาง (ก) เขา้ร่วมโครงการรับ

จาํนาํ รวมทั้งเขา้ร่วมกระบวนการทุจริตเงินภาษีประชาชน (ข) โยกยา้ยไปทาํธุรกิจนอกประเทศ 

(ค) เลิกประกอบธุรกิจขา้ว แลว้หันไปทาํอาชีพอื่น โครงการจาํนาํขา้วกาํลงัทาํลายอาชีพธุรกิจ

ขา้วไทยท่ีทั้งชาวนา-โรงสี-ผูส่้งออก-พ่อคา้และภาครัฐร่วมกนัสร้างเน้ือสร้างตวัมาเป็นเวลากว่า 

100 ปี  จนขา้วไทยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขนัมากที่สุดในโลก มี

ลูกคา้ซ้ือขา้วไทยเกือบ 200 ประเทศ เม่ือทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีเลิกทาํธุรกิจขา้ว ไทยก็จะสูญเสีย
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ความสามารถในการแข่งขนัไปตลาดกาล เหลือแต่ชาวนา โรงสี และนกัธุรกิจที่เป็นฝงูเหลือบ

คอยดูดกินเงินภาษีของประชาชน 

นโยบายการจาํนาํจึงไม่เพียงแค่ทาํลายเศรษฐกิจขา้วส่งออกของไทย แต่กาํลงัทาํลาย

เศรษฐกิจขา้วไทยทั้งระบบ ขอ้มูลน้ีขดัแยง้กบัการที่นกัการเมืองและนกัธุรกิจรายใหญ่บางคนท่ี

สนบัสนุนโครงการจาํนาํขา้ว ซ่ึงต่างก็ให้สัมภาษณ์แก่ส่ือว่าโครงการจาํนาํขา้วจะทาํให้ไทยขาย

ขา้วส่งออกไดร้าคาสูงข้ึน 

ปัญหาประการสุดทา้ย คือ ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบายขา้วในปีน้ีและปีหน้า มี

ประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น (1) หากรัฐบาลยงัคงใช้นโยบายจาํนาํขา้วทุกเม็ดเหมือนเดิม แต่

วางแผนระบายขา้วในโกดงัออกทั้งหมด ปริมาณการระบายขา้วออกก็จะใกลเ้คียงปริมาณการนาํ

ขา้วเขา้โกดงัในปีใหม่ การกระทาํเช่นน้ีจะทาํให้ราคาขา้วในฤดูใหม่ไม่สูงข้ึนเหมือนปีที่ผ่านมา 

แต่ถา้รัฐตอ้งการยกระดบัราคาขา้วให้สูงกว่าตลาดโลก ในฤดูหน้ารัฐบาลก็ตอ้งซ้ือขา้วเขา้โกดงั

มากกว่าการขายขา้วออกจากโกดงั และปีต่อไปก็ตอ้งทาํแบบเดียวกนั หรือพูดง่ายๆก็คือ แต่ละปี

รัฐบาลจะตอ้งเอาขา้วไปทิ้งทะเล ปรากฏการณ์แบบน้ีจะทาํให้รัฐสะสมภาระหน้ีสาธารณะทุกปี 

จนในท่ีสุดรัฐบาลถงัแตกเกิดวิกฤตการคลงัเหมือนท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในกรีก 

(2) หากรัฐบาลไม่อยากสะสมหน้ีสาธารณะ รัฐบาลก็ตอ้งขายขา้วทั้งหมดในโกดงั 

เพื่อให้ไดเ้งินมาจาํนาํขา้วทุกเม็ดในปีต่อไป การขายขา้วเก่าของปี 2554/55 จะก่อให้เกิดปัญหา 2 

ประการๆ แรก อาจจะมีนายหน้านกัการเมืองบางคนที่วิ่งเตน้นาํขา้วที่จาํนาํในฤดูใหม่ไปแลก

กบัขา้วเก่าที่พ่อคา้ประมูลได ้ผล คือ ขา้วในโกดงัยงัคงเป็นขา้วเก่าจากปี 2554/55 แต่บญัชีขา้ว

ของโกดงัจะเปล่ียนเป็นขา้วใหม่ปี 2555/56 ประการที่สอง การระบายขา้วจะทาํให้ราคาขา้วใน

ตลาดลดลงการขาดทุนของรัฐก็จะมากข้ึน 

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ขา้งตน้ลว้นบ่งช้ีอย่างชดัเจนถึงผลดีและผลเสียของนโยบายการ

จาํนาํขา้ว ท่านสมาชิกรัฐสภา ประชาชนและส่ือมวลชนท่ีนบัถือ หากท่านเห็นว่าหลกัฐานเหล่าน้ี

แสดงว่านโยบายการจาํนาํขา้ว เป็นนโยบายท่ีจะก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออนาคตขา้วไทย 

ขอไดโ้ปรดนาํประเด็นน้ีไปอภิปรายในรัฐสภา และเผยแพร่ต่อประชาชนเพื่อหาหนทางป้องกนั

ความเสียหาย และรักษาอนาคตของขา้วไทย 
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ตารางที่ 1 จํานวนชาวนาที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจํานํา จําแนกตามระดับวงเงินที่ได้รับ 

ระดับวงเงินทีไ่ด้รับ 
นาปี นาปรัง 

จํานวนราย(คน) จํานวนเงิน(ล้านบาท) จํานวนราย(คน) จํานวนเงิน(ล้านบาท) 

จน (1-100,000 บาท) 439,919 24,122 196,804 11,108 

  (52.3) (20.4) (32.0) (7.8) 

ปานกลาง (100,001-600,000บาท) 393,590 88,352 384,286 103,690 

  (46.8) (74.6) (62.5) (73.1) 

รวย (มากกวา่ 600,000 บาท) 7,882 6,030 33,309 27,034 

  (0.9) (5.1) (5.4) (19.1) 

รวม 841,391 118,504 614,399 141,833 

ท่ีมา: คาํนวณโดยสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย จากขอ้มูลโครงการรับจาํนาํ ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
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ตารางที่ 2 รายรับ รายจ่าย และกาํไรขาดทุนของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 2554/55 

               

(ล้านบาท) 

รายการ 

 

กรณีราคาขายข้าวตามข้อสมมติ 1.2 

   

 

กรณีราคาขายข้าวตามข้อสมมติ 1.3 

 

ปี 2554/55 นาปรัง 2555 รวม 2 รอบ 

 

ปี 2554/55 นาปรัง 2555 รวม 2 รอบ 

1. เงินกู้      

    

118,593.68 179,294.50 297,888.18 

 

118,593.68 179,294.50 297,888.18 

  จากปริมาณขา้วเปลือก ณ วนัท่ี 3 กันยายน 2555 (ล้านตนั)  6.95 12.10 19.05 

 

6.95 12.10 19.05 

2. ดอกเบี้ย             3,331.48 2,184.35 5,515.83 

 

3,331.48 2,184.35 5,515.83 

3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         13,775.89 18,366.52 32,142.42 

 

13,420.97 18,102.65 31,523.62 

  3.1 ค่าดาํเนินงานของโรงสี(ค่าสีแปรสภาพ ค่ากระสอบ ค่าขนขา้วเขา้โกดังเก็บรักษา)1 

 

6,989.35 12,369.42 19,358.77 

 

6,989.35 12,369.42 19,358.77 

  3.2 ค่าเช่าโกดังเก็บขา้วสารและค่ารักษาสินคา้ (47 บาท/ตนัขา้วสาร/3 เดือน) 

 

483.32 652.48 1,135.80 

 

483.32 652.48 1,135.80 

  3.3 ค่าตรวจสอบคุณภาพสินคา้ (14.5 บาท/ตนัขา้วสาร) 

   

61.29 108.41 169.70 

 

61.29 108.41 169.70 

  3.4 ค่าดาํเนินงานของหน่วยงานรัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร ธกส. อคส. อตก. และกรมการคา้ภายใน) 2,770.18 3,176.01 5,946.19 

 

2,770.18 3,176.01 5,946.19 

  3.5 ค่าเส่ือมคุณภาพจากการเก็บรักษาขา้วสาร (หัก 5% ต่อปี ของมูลค่าขา้วสารในโกดัง)   3,471.76 2,060.20 5,531.96 

 

3,116.84 1,796.32 4,913.16 

4. รวมรายจ่าย (1+2+3)           135,701.05 199,845.38 335,546.43 

 

135,346.13 199,581.50 334,927.63 

    รวมรายจ่ายต่อตัน (บาทต่อตัน)         19,525 16,519 17,616 

 

19,474 16,497 17,583 

5. รายรับจากการขายข้าวท้ังหมดของโครงการ2       92,390.68 130,634.70 223,025.38 

 

83,660.02 115,486.87 199,146.89 

    รวมรายรับต่อตัน (บาทต่อตัน)         13,293 10,798 11,709 

 

12,037 9,546 10,455 

6. ขาดทุน             43,310.37 69,210.68 112,521.05 

 

51,686.11 84,094.63 135,780.74 

    ขาดทุนต่อตัน (บาท/ตันข้าวเปลือก)         6,232 5,721 5,907 

 

7,437 6,951 7,128 

หมายเหตุ: 1ค่าดาํเนินงานของโรงสีประกอบด้วย ค่าสีแปรสภาพเป็นขา้วสาร 500 บาท/ตนัขา้วเปลือก ค่ากระสอบ 53 บาท/ลูก โดย 1 ตนัขา้วเปลือกมีภาระบรรจุ 6 กระสอบ และค่าขนส่งขา้วสารไปยงัโกดังเก็บรักษา ณ ระยะทาง 300 กม.  

                 โดยหักจากมูลค่าปลายขา้วและรําท่ีสีได้ส่วนท่ีเหลือกให้คิดเป็นตน้ขา้วเพื่อส่งมอบ 

                        2รายรับจากการขายขา้วทั้งหมดของโครงการ ประกอบด้วยรายรับจากการขายขา้วท่ีได้รับจากการส่งมอบ และมูลค่าขา้วท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งดาํเนินงานให้กับโรงสี 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตกิาประมาณการ: 

             

   
1. ขอ้สมมุตเิรื่องการขายขา้วและราคาขาย 

          
    

1.1 กําหนดใหโ้ครงการฯ เก็บขา้วไว ้1 ปี โดยเริม่ ต.ค. 2554 สิน้สุด ก.ย. 2555 และขายขา้วทัง้หมดในเดอืน ก.ย. 2555 

    
    

1.2 กรณีรัฐขายขา้วทัง้หมดไดใ้นราคาเท่ากับการประมูลเมือ่วันที ่5 กันยายน 2555 

      
    

     ก) ราคาขา้วขาว 5% เท่ากับ 16,300 บาท/ตัน ขา้วหอมมะล ิ29,800 บาท/ตัน (ราคาจากการประมูลขา้วในโครงการ วันที ่5 กันยายน 2555) 

    
     ข) ราคาขา้วชนิดอืน่ๆ ใชร้าคาขายส่งในประเทศ เดอืน ก.ค. 2555 และมคี่าการจัดการขาย 1,500 บาท/ตัน โดยราคาหลังหักค่าจัดการขาย เป็นดังนี้  

  
    

          - ขา้วสารปทุมธานี 24,974 บาท/ตัน หอมจังหวัด 26,962 บาท/ตัน ขา้วเหนียว 22,250 บาท/ตัน 

     
    

          - ขา้วท่อนปทุมธานี 16,450 บาท/ตัน ขา้วหอมมะลแิละหอมจังหวัด 16700 บาท/
ตัน 

      
    

          - ปลายขา้ว A1 เลศิขา้วขาว 15,250 บาท/ตัน ปทุมธานี 16,250 บาท/ตัน หอมมะลแิละหอมจังหวัด 16,750 บาท/ตัน และขา้วเหนียว 
16,500 บาท/ตัน 

 

    

1.3 กรณีราคา
ขายลดลง 

           
    

   (ก) ราคาขา้วขาว 5% เท่ากับ 13,470 บาท/ตัน (ลดลง 10% ของราคาประมูล และหักค่าการจัดการขาย 1,200 บาท/ตัน)   

   
    

   (ข) หอมมะลเิท่ากับ 25,810 บาท/ตัน (ลดลง 5% ของราคาประมูล และหักค่าการจัดการขาย 2,500 บาท/ตัน)   

     
    

   (ค) ราคาขายสง่ในประเทศคงเดมิ (ราคาเท่ากับขอ้ 1.2) 

        
   

2. การสแีปรสภาพและส่งมอบขา้วสารเป็นไปตามระยะเวลาทีป่ระกาศในโครงการ ทําใหไ้ม่มขีา้วเปลอืกคา้งสต็อกและค่าเช่าโกดังของโรงส ี
    

   
3. ดอกเบีย้เงนิกู ้ คดิตามมูลค่าและระยะเวลาทีข่า้วเปลอืกเขา้สู่โครงการฯ 

         

   
4 ค่าเช่าโกดังเก็บขา้วสาร ค่ารักษาสนิคา้ และค่าเสือ่มคุณภาพจากการเก็บรักษาขา้วสาร คดิตามปรมิาณขา้วสารและระยะเวลาทีข่า้วส่งมอบเขา้โกดัง 

    

ท่ีมา:  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมการคา้ภายใน สมาคมโรงสีขา้วไทย สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย และ FAO  
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ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของไทย ระหว่างเดือนตุลาคม – สิงหาคม 

เดือน/ปี 
ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(บาท) 

ข้าวขาว1 ข้าวนึ่ง หอมมะลิ รวม ข้าวขาว2 หอมมะลิ รวม 

ต.ค.50-ส.ค.51   4.05 2.67 2.63 9.34                   102,027                 59,343.47                161,370.51  

ต.ค.51-ส.ค.52   6.99 2.31 2.44 11.75                   137,523                 60,539.59                198,062.45  

ต.ค.52-ส.ค.53   3.19 2.51 1.98 7.69                     86,517                 52,410.17                138,927.51  

ต.ค.53-ส.ค.54   5.23 3.72 2.34 11.29                   140,298  58,073 198,371 

ต.ค.54-ส.ค.55   2.72 1.74 1.68 6.14                     80,420  50,505 130,925 

 

หมายเหตุ 1ปริมาณขา้วขา้วประกอบด้วยขา้วเจา้และขา้วปทุมธานี 2มูลค่าขา้วขาวประกอบด้วยขา้วเจา้และขา้วปทุมทั้งท่ีเป็นขา้วสารปกติและขา้วน่ึง 

ท่ีมา: สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย       
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